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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

לופיטל לארשיב  ןונכתה  תכרעמ  הכורע  דציכ 
םילחנב

חכונ ףקות  הנשמ  תלבקמ  םילחנב –  לופיטל  לארשיב  ןונכתה  תכרעמ  תוסחייתה  םינוידה –  ןחלוש  לע  תדמועה  היגוסה 
יוניבה ךשמהו  םשג , יעוריא  לש  המצועהו  תוחיכשה  ורבגי  ןהיפ  לעש  םילקאה , יוניש  תויזחת  ונינפל : םידמועה  םישיחרתה 

תויתועמשמ םימ  תויומכ  בותינל  איבהל  יושע  הלא  םישיחרת  בוליש  .םוהתה  ימלו  עקרקה  - תתל רודיח  ענומה  םיחותפה , םיחטשב 
.תופצהלו תונופטישל  רישיה  םרוגה  אוהו  תוהובג , הכ  תוקיפס  ריבעהל  םילגוסמ  םניאש  םילחנל ,

? יצראה ןונכתה  ךרענ  דציכ 

תויצרא ראתמ  תוינכות  תלטבמו  הפילחמה  השדחה , תיצראה  ראתמה  תינכות  תחא , "א  מתב םיאצמנ  תוכרעיהל  םייוטיבה 
, היינבל תבלושמה  תיצראה  ראתמה  תינכות   ) "א 35 מתב רסח  ףאו  תחא , "א  מתב רסחש  המב  חתפנ  ךא  .הלא  תולאשל  וסחייתהש 

.תיצראה ןונכתה  תכרעמב  ללכבו  רומישלו ) חותיפל 

םע דדומתהל  לגוסמ  היהש  חותפ , חטש  יוסיכ  תועמשמה –  .היינבל  םיחותפ  םיחטש  תודעיימ  תויזוחמ ) רקיעב   ) ראתמ תוינכות 
, םימשגה ימ  תא  טלוק  הייחמצ  הסוכמה  יעבט  חטש  יכ  רוכזל  שי  .וילע  תדרויה  םימה  תומכ  לכ  תא  טולקלו  םיינוציק  םשג  יעוריא 

תא םהילא  גופסל  םירומא  ןוכנ , לופיטב  םייאלקח , םיחטש  םג  ןאכ .) ונודיי  אלש  ןפוד , יאצוי  םירקמ  םימייק   ) ףחסו רגנ  רצוי  וניאו 
.תדרויה םימשגה  ימ  תומכ  לכ 

אלב היינבל , םנוד  יפלא  תואמ  ודעיי  ןהיתורודלו  ןהיגוסל  ראתמה  תוינכות  .דרומב  םיפטשנ  םימה  היינבב , םטאנ  חטשה  רשאכ 
תובר םימשג  תופוס  ןוציקה –  יעוריאו  םילקאה  יוניש  ופצנ  אלש  יאדווב  .ךכ  בקע  רצוויי  רגנ  המכ  הלאשל –  בל  תמושת  הנתינש 

.היעבה תא  םירימחמה  המצוע – 
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רבדב קומינה  .םיחותפה  םיחטשב  היינבה  םוצמצב  ךומתלו  תיצראה , ןונכתה  תכרעמ  יבצעמ  יניעמ  הניש  רידהל  הרומא  וז  היגוס 
קר םייקתהל  לגוסמה  יגולויב , ןווגמב  העיגפ  תוקהבומ : תויגולוקא  תוביסמ  הכורא , םיקומינ  תרושל  ףרטצמ  תונופטיש  תעינמ 

הדשה ןמ  וניאש  קומינו  םיחותפ , םיחטשב  תמייקתמ  איה  ףאש  ןמחפ , תדיכל  לאיצנטופב  העיגפ  םהיגוסל , םיחותפ  םיחטשב 
תוספתנה םירוגמ  תופולח  רתוי  תועצומש  לככ  תושלחנש  תוקיתווה , םירעה  לש  ןתוביציו  ןקזוח  תרימש  יגולוקאה – 

(. הילא ורהנ  ןהיבשותש  םילשוריו , דול  הלמר , לש  ןתשלחהו  ןיעידומ  הרקמ  ואר   ) רתוי תויביטקרטאכ 

. םילחנה  םללכבו  םימה  יבאשמ  לע  הנגהב  םיקסועה  תחא  "א  מתב םילחנהו  םימה  יקרפ  תריקסל  רובענ  ןאכמו 

םימ תרמשמ  היינבו  יליע  רגנ  תעינמל  תוסחייתה 

לוצינו רומישלו  םימ  תרמשמ  היינבל  תויחנה  לולכת  יוניבל , חטש  תפסות  תללוכה  תינכות  : " איה םימה  קרפב  תיזכרמה  הארוהה 
םיחטשל םייונבה  םיחטשה  ןמ  ותיינפה  עקרקה , - תתל רודיח  ןוגכ : רגנ  רומישו  לוהינל  תונורתפו  ...יליעה  רגנה  ימ  לש  יבטימ 

". ...תינכותב יוניבה  תולועפמ  האצותכ  תופצהו  רגנ  יקזנ  םוצמצל  תויחנהו  םיעצמא  ...םילחנל  ותיינפהו  הריגא  היקשה , םיחותפ ,

תינכותה יכ  אדוול  ןונכתה  דסוממ  השירדו  רגנ , תריציל  לאיצנטופ  הב  שיש  תינכות  הרדגוה  תישאר , .תונקיידב  תוחסונמ  תויחנהה 
רגנה רועיש  תתחפה  אליממו  היקשהו ) הריגא  םוהת , ימל  רודיח  ןוגכ   ) ודיצב תלעות  היהתש  ךכ  רגנה  תנווכהל  תונורתפ  לולכת 

.היינבה תובקעב  תופצהו  רגנה  יקזנ  םוצמצל  םיעצמא  ורדגוה  ךכ , לע  ףסונ  .דרומב 

םא ונממ  רוטפל  ןתינ  ...יליע  רגנ  לוהינ  ךמסמב  ביוחת  ...תופצה  תנכסו  היתולובגל  ץוחמ  יליע  רגנ  תרצויה  תינכות  : "... ךשמהבו
" ...עקרקה - תתל רגנ  ימ  רודיחל  םיעצמא  תנקתה  ידי  - לע וא  תינכותה  חטשמ  ףקיהב 15%  םימל  םירידח  םיחטש  ונמוס 

ןונכתה תוינידמ  לש  הניינע  והז  .חותפ  חטשב  היינבה  םוצמצ  טושפה –  ןויערה  תא  תאטבמ  הניא  תחא  "א  מתש בל  םישל  שי 
"א 35. מתב היוטיבש  תיצראה ,

תא תונשמה  תוינכותל  תויחנה  םילחנה –  לע  הרישי  הנגה 
יליעה המירזה  רטשמ 

רוזאל בושייל , תינכות  לחנה , לש  יליעה  המירזה  רטשמ  תא  תונשל  היופצה  תינכות  : '' איה הז  קרפב  תפסונ  תיזכרמ  הארוה 
שגות חותפה ...  חטשה  לש  םוטיאלו  יוסיכל  םימרוגה  רפע  תודובעו  יוניב  תללוכה  תוליסמלו , םיכרדל  תיתשת , יווקל  היישעת ... 

''. רגנ לוהינ  ךמסמ  ףוריצב  ןונכת  דסומל 

ןורקיעל יוטיב  איה  .לחנה  לש  וטבמ  תדוקנמו  הנבנה  בושייה  לש  טבמה  תדוקנמ  התובישח , תאפמ  הלפכוה "  " השעמל הארוהה 
ןורקיעה הלעמבו ." לחנה  דרומב  תועפשהל  תוסחייתה  תווקיהה , ןגא  לש  תללוכ  הייאר   " תשרדנ ויפלו  םילחנה , קרפב  יזכרמ 

תמיתס תופצה , תונופטיש , םיעגפל –  איבהל  תולולע  תרקובמ  יתלב  הרוצבש  הלעמה , ןמ  רגנ  תומירזל  תוסחייתהב  אטבתמ 
.תווקיהה ןגאב  תוכרעמ  שובישלו  זוקינ –  יאצומו  םירגאמ 

ובו המירזה , תרגשב  ריבעהל  לגוסמ  וניא  לחנהש  תוקיפס  טולקל  ותילכתש  הפצה " טֶשֶּפ   " גשומה םג  עיפומ  םילחנה  קרפב 
". ותויעבטב הפצהה  טשפ  תרימש  תופידע ל"

ההובג תובישח  ילעב   '' םירוזא וב  ונמוסו  םוהיז ," תעינמ  םוהת –  ימ  תוכיא  לע  הנגה   " ףיעסב םוהתה  ימ  לע  הנגה  העבק  תינכותה 
בויב יווק  קלד , יווק  ןוגכ  םוהת ," ימ  םוהיזל  לאיצנטופ  תלעב  תינכות  רשואת  אל  םהבו  םוהת , ימ  לש  הרשעהלו  הרדחהל  דואמ 

תולבגהב םוהיז , לאיצנטופ  תולעב  תוינכות  םהב  ורתויש  הנוש , תושיגר  דענמ  ילעב  םירוזא  ועבקנ  תאז  דצל  .םהימודו  םיישאר 
.רוזאה תושיגר  יפ  לע  םיאנתבו 

תורוקמ

. לארשיל תיצרא  ראתמ  תינכת  תחא – ) "א  מת  ) "א 1 מת .מ  " עב םיננכתמ  ןלפק  יטומ   .1

. תיצרא ראתמ  תינכת  "א 1 –  מת .ןונכתה  להנמ   .2
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